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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 
ूदेश नं. ३, हेट डा 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 13 
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ूदेश सभा सिचवालय सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको ऐन 

ूःतावनाः  ूदेश सभा सिचवालयको ःथापना तथा सिचवको योग्यता, 
काम, कतर्व्य, अिधकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथा गनर् 
वान्छनीय भएकोले,  

ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको  छ ।   

पिरच्छेद‐१ 
ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम "ूदेश सभा 
सिचवालय सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको ऐन, २०७५"  रहेको 
छ ।  

(२)  यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ ।                    

२. पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "उपसभामखु" भ ाले ूदेश सभाको उपसभामखु 

सम्झन ुपछर् । 

(ख) "कमर्चारी" भ ाले ूदेश सरकारले 
सिचवालयमा खटाएका सिचवालय सिचव र 
अन्य व्यिक्त सम्झन ुपछर् र सो शब्दले ूदेश 
सभामा खिटएका नेपाल सरकारका कमर्चारी 
समेतलाई जनाउँछ । 
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(ग) "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भ ाले यस 
ऐन अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकएको वा 
तोिकए बमोिजम सम्झन ुपछर् ।  

(घ) "ूदेश" भ ाले ूदेश नं. ३ सम्झन ुपछर् । 

(ङ) "सिचवालय" भ ाले दफा ३ बमोिजम ःथापना 
भएको ूदेश सभा सिचवालय सम्झन ुपछर्। 

(च) "सिचव" भ ाले नेपालको संिवधानको धारा 
१९५ को उपधारा (१) बमोिजम िनयकु्त 
ूदेश सभाको सिचव सम्झन ुपछर् ।  

(छ) "सिचवालय सिचव" भ ाले ूदेश सभा 
सिचवालयको सिचव सम्झन ुपछर् ।  

(ज) "सिमित" भ ाले दफा ५ बमोिजम गठन भएको 
सिचवालय स ालन तथा व्यवःथापन सिमित 
सम्झन ुपछर् । 

(झ)  "सभामखु"  भ ाले ूदेश सभाको सभामखु 
सम्झन ुपछर् । 

(ञ) "संिवधान" भ ाले नेपालको संिवधान सम्झन ु
पछर् । 

पिरच्छेद-२ 
सिचवालयको ःथापना तथा अन्य व्यवःथा 

३. सिचवालयको ःथापनाः (१) ूदेश सभाको काम कारबाही 
सचुा  पले स ालन गनर् तथा ूदेश सभाका कमर्चारीको 
स ालन र व्यवःथापन गन काम समेतको लािग ूदेश सभा 
सिचवालयको ःथापना गिरएको छ।  
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(२) सिचवालयमा सिचव र ूदेश सरकारको ःवीकृत 
दरबन्दीका सिचवालय सिचव तथा आवँयक संख्यामा 
कमर्चारी तथा मयार्दापालक रहने छन ्। 

४. सिचवालयको काम, कतर्व्य र अिधकारः (१) ूचिलत कानूनमा 
उल्लेख भएदेिख बाहेक सिचवालयको काम, कतर्व्य र अिधकार 
देहाय बमोिजम हनेुछः-  

(क) ूदेश सभा तथा ूदेश सभाका 
सिमितलाई िवधाियकी कायर्मा सहयोग 
गन, 

(ख) ूदेश सभा, सिमित र सभाका सदःयलाई 
आवँयक सेवा सिुवधा उपलब्ध गराउने,  

(ग) ूदेश सभाको काम कारबाही सचुा  
पले स ालन गनर् ूशासिनक, आिथर्क 
र भौितक व्यवःथापन सम्बन्धी 
कायर्लाई व्यविःथत र ूभावकारी 
बनाउने,   

(घ) ूदेश सभाको सूचना ूणालीलाई 
ूभावकारी बनाउने तथा ूदेश सभा 
पिरसरमा सरुक्षा व्यवःथा िमलाउने,  

(ङ) ूदेश सभाका सिमितको िनणर्य 
कायार्न्वयन सम्बन्धमा आवँयक कायर् 
गन, 

(च) संसदीय अध्ययन तथा अनसुन्धान 
सम्बन्धी कायर् गन, 
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(छ) ूदेश सभाको दलका कायार्लयलाई 
आवँयक सेवा सिुवधा उपलब्ध  
गराउने ।  

(२) सिचवालयको अन्य काम, कतर्व्य र अिधकार 
तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  

५. सिमितको गठनः (१) ूदेश सभा र सिचवालयलाई सचुा  
पले स ालन तथा व्यवःथापन गन सम्बन्धमा आवँयक नीित 
िनधार्रण गन तथा रेखदेख,  िनयन्ऽण र सपुिरवेक्षण गन काम 
समेतका लािग सिचवालय स ालन तथा व्यवःथापन सिमित 
रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको गठन 
देहाय बमोिजम हनेुछः-  

(क) सभामखु - सभापित  
(ख) उपसभामखु -सदःय  
(ग) ूदेश सभा सिचव -सदःय  
(घ) सिचवालय सिचव - सदःय 
(ङ) सिचवालयको ूशासन शाखाको उपसिचव  ‐सदःय‐सिचव 

६. सिमितको काम,  कतर्व्य र अिधकारः (१) सिमितको काम, 
कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः-  

(क) सिचवालयको स ालन तथा 
व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् गन,  
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(ख) ूदेश सभा तथा सिचवालयको वािषर्क 
बजेट िनधार्रण गन र खचर् सम्बन्धी 
मापदण्ड िनधार्रण गन,  

(ग) ूदेश सभाका काम कारबाहीलाई 
ूभावकारी बनाउन आवँयक 
अनसुन्धानात्मक कायर् गनर्को लािग 
िव  िनयिुक्त वा िव  समहुको गठन 
गन, 

(घ) ूदेश सभामा रहने कमर्चारीको 
दरबन्दी िनधार्रण गन,  

(ङ) संघीय अन्तर ूदेश सभा सँग 
आवँयक समन्वय गन, 

(च) सिचवालयका कमर्चारीको विृ िवकास 
एवं सिुवधा िनधार्रण सम्बन्धी कायर् 
गन,   

(छ) ूदेश सभाको भौितक िनमार्ण र सधुार 
सम्बन्धी नीित तय गन,   

(ज) ूदेश सभाका सिमितह  बीच समन्वय 
र सामन्जःयता कायम गन, गराउने,   

(झ) सभाका सदःयको दक्षता तथा क्षमता 
अिभविृ  गनर् आवँयक पन कायर् 
गन,  

(ञ) ूदेश सरकारसँग समन्वय गरी ूदेश 
सभा तथा ूदेश सभाको सिमितको 
वािषर्क कायर्तािलका तयार गन तथा 
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ूदेश सभा र सिचवालयको 
अल्पकालीन तथा दीघर्कालीन योजना 
बनाई कायार्न्वयन गन, गराउने, 

(ट) िमऽरा का ूदेश सभा, अन्तर ूदेश 
सभा, एिसया ूशान्त, ूदेिशय म , 
साकर्  ूदेश सभामखु, एिसयािल ूदेश 
सभा, लगायत अन्य अन्तरार्ि य संघ 
संःथा सँग सम्पकर् , समन्वय, सहयोग 
र ूदेिशय मण्डलको आदान ूदान 
गन, 

(ठ) ूदेश सभा र सिमितको िनणर्य 
कायार्न्वयनका सम्बनधमा ूदेश 
सरकार तथा अन्य सम्बिन्धत 
िनकायलाई आवँयकता अनसुार 
िनदशन िदने । 

(२) सिमितले आवँयक देखेमा सभाका सदःय वा 
अन्य िनकायका पदािधकारीलाई सिमितको बैठकमा आमन्ऽण 
गनर् सक्नेछ । 

(३)  सिमितको अन्य काम,  कतर्व्य र अिधकार 
तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  

(४) सिमितको बैठक सम्बन्धी कायर्िविध सिमित 
आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ ।   



v08 @_ cltl/Qmf° !^ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.^.$ 

8 
 

७. सिचवको काम,  कतर्व्य र अिधकारः (१) ूचिलत कानूनमा 
उल्लेख भएदेिख बाहेक सिचवको काम,  कतर्व्य र अिधकार 
देहाय बमोिजम हनेुछः-  

(क) सभामखुको िनदशानसुार सभाको 
स ालन र व्यवःथापन सम्बन्धी 
कायर् गन, गराउने, 

(ख) ूदेश सभाका सिमितको लािग 
आवँयक पन वािषर्क बजेट तयार 
गरी सिमित समक्ष पेश गन,  

(ग) ूदेश सभा र ूदेश सभा सिमितको 
काम कारबाही सचुा  पले स ालन 
गनर् आवँयक व्यवःथा गन,  

(घ) सभाका सदःयको क्षमता अिभविृ  
गनर् आवँयक कायर् गन, गराउने,  

(ङ) ूदेश सभा र सिमित सँग सम्बिन्धत 
कायर्ह को रेखदेख र व्यवःथा गन,  

(च) सभामखुको िनदशन बमोिजमका अन्य 
कायर् गन ।  

(२) सिचवको अन्य काम,  कतर्व्य र अिधकार 
तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  

८. सिचवालय सिचवको काम, कतर्व्य र अिधकारः (१) सिचवालय 
सिचवको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः- 

(क) सिचवालयको ूशासकीय ूमखुको 
पमा कायर् गन,  
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(ख) कानून बमोिजम ूदेश सभाका 
कमर्चारीको िनयिुक्त, अवकाश र 
सजाय ँसम्बन्धी कायर् गन,   

(ग) ूदेशसभा र सिचवालयको वािषर्क 
बजेट तयार गरी सिमित समक्ष पेश 
गन, 

(घ) सिचवालयको वािषर्क योजना तथा 
कायर्बम ःवीकृत गन, 

(ङ) सिमितको िनदशानसुार सिचवालयको 
स ालन र व्यवःथापन सम्बन्धी 
कायर् गन,  

(च) सिचवालयको चल अचल सम्पि को 
रेखदेख ःयाहार र सम्भार गन,  

(छ) आफू मातहतका महाशाखा 
अन्तगर्तका कमर्चारीह को कामको 
सपुिरवेक्षण,  अनगुमन र मूल्या न 
गन,  

(ज) ूदेश सभा र सिचवालयको लािग 
िविनयोिजत बजेट रकम खचर् एवं 
आिथर्क ूशासन सम्बन्धी कायर् गन, 
गराउने,  

(झ) सिचवालयको भौितक िनमार्ण,  सधुार 
सम्बन्धी कायर् गन  गराउने,  
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(ञ) ूदेश सभा तथा पदािधकारीको 
आन्तिरक तथा वा  सरुक्षा 
व्यवःथा िमलाउने, 

(ट) सिचवालय र अन्य िनकाय बीच 
समन्वय कायम गन,   

(ठ) सिमितको िनदशन अनसुार अन्य 
काम गन ।  

(२) सिचवालय सिचवको अन्य काम,  कतर्व्य र 
अिधकार तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  

 

पिरच्छेद–३ 
सिचवको योग्यता, पदाविध, पािरौिमक र अन्य सिुवधा 

९. योग्यताः ूदेश सभाको सिचव हनुको लािग देहाय बमोिजमको 
योग्यता पगेुको हनु ुपनछः-  

(क) नेपाली नागिरक भएको, 
(ख) मान्यता ूा  िव िव ालयबाट कम्तीमा 

ःनातको र हािसल गरी सम्बिन्धत क्षेऽमा 
कम्तीमा दश वषर्को अनभुव ूा  गरेको, 

(ग) िनयकु्त हनुभुन्दा तत्काल अगािड कुनै 
राजनैितक दलको सदःय नरहेको,  

(घ) उच्च नैितक चिरऽ भएको,  
(ङ) ूचिलत कानून बमोिजम कालो सूचीमा 

नपरेको, र  
(च) पतािलस वषर् उमेर पूरा भएको ।  
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१०. पदाविधः ूदेश सभाको सिचवको पदाविध पाँच वषर्को हनेुछ 
र िनज पनुः िनयकु्त हनु सक्नेछ।  

तर सो पदाविध पूरा हनु ु अगावै सिचवको उमेर 
पस ी वषर् पूरा भएमा िनज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन। 

११. सिचवको पद िरक्त हनेु अवःथाः देहायका अवःथामा सिचवको 
पद िरक्त भएको मािननेछः-  

(क) िनजको मतृ्य ुभएमा,  
(ख) राजीनामा िदएमा,  
(ग) दफा १० बमोिजम िनजको पदाविध पूरा 

भएमा वा िनज आफ्नो पदमा नरहेमा,  
(घ) सभामखुले िनजलाई पदबाट हटाएमा,  
(ङ) िवदेशी रा को ःथायी आवासीय अनमुितपऽ 

िलएमा, वा 
(च) ॅ ाचार, जबरजःती करणी, मानव बेचिबखन 

तथा ओसारपसार, लागू औषध िबिब िवतरण 
वा ओसारपसार, सम्पि  शिु करण, राहदानी 
दु पयोग, अपहरण वा नैितक पतन देिखने 
अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय 
पाएमा । 

१२. पािरौिमक तथा सिुवधाः (१) सिचवको पािरौिमक तथा 
सिुवधा राजपऽांिकत िविश  ौेणीका कमर्चारीले पाए सरह 
हनेुछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम पािरौिमक पाउने 
सिचवको मतृ्य ुभएमा िनजले पाउन बाँकी पािरौिमक िनजसँगै 
बःने िनजको पित वा प ीलाई िदइनेछ र पित वा प ी समेत 
जीिवत नरहेमा त्यःतो पािरौिमक िनजसँगै बःने िनजको 
छोरा छोरीलाई िदइनेछ । 

१३. सवारी साधन तथा इन्धन सिुवधाः (१) सिचवलाई चालक 
सिहतको एक सवारी साधन तथा राजपऽांिकत िविश  ौेणी 
सरह  इन्धन र मोिबल सिुवधा िदइनेछ ।  
  

(२) आफ्नो िनजी सवारी ूयोग गन सिचवलाई 
चालकको लािग ूदेश सरकारको हलकुा सवारी चालकको 
तलबमानको शु  अंक बराबरको रकम तथा उपदफा (१) 
बमोिजम पाउने इन्धन र मोिबल उपलब्ध गराइनेछ । 

१४. चाडपवर् खचर्ः (१) सिचवले ूत्येक वषर्  चाडपवर् खचर् बापत 
आफूले खाइपाई आएको एक मिहनाको पािरौिमक बराबरको 
रकम पाउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको रकम एक आिथर्क 
वषर्मा एकपटक आफ्नो धमर्, संःकृित र परम्परा अनसुार 
मनाउने मखु्य चाडपवर्को अवसरमा भकु्तानी िलन सक्नेछ । 

१५. दैिनक तथा ॅमण भ ाः (१) सिचवलाई आफ्नो ओहदा 
सम्बन्धी काममा नेपालिभऽ वा बािहर ॅमण गदार् 
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राजपऽांिकत िविश  ौेणी सरह  दैिनक तथा ॅमण भ ा 
िदइनेछ । 

 (२) सिचवले नेपाल बािहर औपचािरक पमा िवदेशी 
रा को अितिथको पमा ॅमणमा जाँदा त्यःतो रा मा 
रहनु्जेलसम्म उपदफा (१) बमोिजम पाउने दैिनक भ ाको 
आधाको दरले माऽ दैिनक भ ा पाउनेछन ्।  

१६. िबमा खचर्ः सिचवले सरकारी कामको िसलिसलामा नेपाल 
िभऽ वा बािहर ॅमण गदार् दईु लाख पैयाँ बराबरको 
दघुर्टना िबमा गराउन सक्नेछन ् र सो बापत लाग्ने खचर् 
ूदेश सरकारले व्यहोनछ । 

१७. िबदाः  (१) सिचवले पूरा पािरौिमक सिहतको देहाय 
बमोिजमका िबदा पाउनेछः– 

(क)  पवर् िबदा र भैपरी आउने िबदा, 

(ख)  घर िबदा, 

(ग)  िबरामी िबदा, 

(घ)  िकिरया िबदा,  

(ङ)  ूसूित िबदा,  

(च)  ूसूित ःयाहार िबदा । 
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(२)  सिचवले ूत्येक वषर् भैपरी आउने िबदा छ 
िदन र पवर् िबदा छ िदन गरी जम्मा बा॑ िदन िबदा िलन 
पाउनेछ । 

 (३)  सिचवले काम गरेको अविधको बा॑ िदनको 
एक िदनको दरले घर िबदा पाउनेछ । घर िबदा बढीमा 
पतालीस िदनसम्म सि त गरी राख्न सिकनेछ । 

ःप ीकरण : यस दफाको ूयोजनको लािग "काम 
गरेको अविध" भ ाले सो अविध िभऽ िलएको भैपरी 
र पवर् िबदा, िबरामी िबदा, ूसूित िबदा, ूसूित ःयाहार 
िबदा, िकिरया िबदा र सावर्जिनक िबदा समेत सम्झन ु
पछर् । 

(४)  सिचवले ूत्येक वषर् बा॑ िदन िबरामी िबदा 
पाउनेछ ।  

(५)  सिचवले िबरामी िबदा सि त गरी राख्न 
पाउनेछ । 

(६)  सिचवले कुल धमर् अनसुार आफ िकिरया बःन ु
परेमा पन्ी िदन िकिरया िबदा पाउनेछ । 

(७)  सिचव गभर्वती भएमा िनजले सतु्केरीको अिघ 
पिछ गरी अन्ठानब्बे िदन ूसूित िबदा िलन पाउनेछ । 
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(८) सिचवको प ी सतु्केरी हनेु भएमा त्यःतो 
सिचवले सतु्केरीको अिघ वा पिछ गरी पन्ी िदन ूसूित 
ःयाहार िबदा िलन पाउनेछ । 

(९) सिचवले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा 
उपदफा (३) र (५) बमोिजम सि त रहेको िबदा बापत 
िनजको पदािधकार रहेको पदबाट खाइपाई आएको 
पािरौिमकको दरले हनु आउने रकम एकमु  िलन  
पाउनेछ । 

१८. िबदा िदने अिधकारीः ूदेश सभाको सिचवले पवर् िबदा र 
भैपरी आउने िबदा आफ िलन सक्नेछ र अन्य िबदा 
सभामखुबाट ःवीकृत गराउन ुपनछ । 

 

पिरच्छेद–४ 

उपचार खचर् र उपदान 

१९. उपचार खचर्ः (१) सिचवले आफूले िबरामी भई उपचार 
गराउँदा देहाय बमोिजमको उपचार खचर् पाउनेछः–  

(क) सरकारी वा सामदुाियक अःपतालमा 
भनार् हुँदा र उपचार गराउँदा 
लागेको अःपतालको िबल 
बमोिजमको खचर् र अःपतालको 
िचिकत्सकको ूिेःबप्शन बमोिजम 
खिरद गरेको औषिध खचर् । 
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 तर िचिकत्सकको 
ूिेःबप्शनमा रोगको िनदान 
(डाइग्नोिसस)् उल्लेख भएको हनु ु
पनछ । 

(ख) प्लाि क सजर्री बाहेक सबै 
िकिसमको िचरफार (सिजर्कल 
अपरेशन) गदार् लागेको सरकारी वा 
सामदुाियक अःपतालको िबल 
बमोिजमको खचर् र  ूिेःबप्शन 
बमोिजम खिरद गरेको औषिध  
खचर् । 

(ग) चँमा, दाँत, एयरफोन आिद 
उपकरणको लािग ूदेश सरकारले 
तोिकिदएको रकम मध्ये लागेको 
िबल बमोिजमको खचर् । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सिचवले आफ्नो कायर्काल भर पाउने उपचार खचर्को 
रकम िनजले पाउने तीन मिहनाको पािरौिमक बराबरको 
रकम भन्दा बढी हनेु छैन । 

(४)  सिचवले सेवाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) 
बमोिजम पाउने उपचार खचर् मध्ये केही िलई वा निलई 
उपचार खचर् बाँकी रहेको भए त्यःतो बाँकी भए जित 
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रकमको दईु ितहाईको िहसाबले हनेु एकमु  रकम िलन 
पाउनेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन सिचवको पदमा पाँच वषर् सेवा नगरी सेवाबाट अलग 
हनेु सिचवलाई उपचार खचर् िदंदा यस ऐन बमोिजम पाउने 
सम्पूणर् उपचार खचर्को रकमलाई पाँच वषर् सेवा गरे बापत 
पाउने रकम मानी दामासाहीले हनु आउने रकम माऽ 
िदइनेछ । 

(६) यस दफा बमोिजम पाउने उपचार खचर् िलन 
नपाउँदै सिचवको मतृ्य ुभएमा त्यःतो उपचार खचर् िनजसँगै 
बःने िनजको पित वा प ीलाई िदइनेछ र पित वा प ी समेत 
जीिवत नरहेमा त्यःतो उपचार खचर् िनजसँगै बःने िनजको 
छोरा छोरीलाई िदइनेछ । 

२०. उपदानः पाँच वषर् वा सो भन्दा बढी सेवा गरेको सिचवले 
अवकाश पाएमा, राजीनामा ःवीकृत गराई पदबाट अलग 
भएमा वा िनजको मतृ्य ु भएमा देहायको दरले उपदान 
पाउनेछः– 

(क) पाँच वषर् देिख दश वषर्सम्म सेवा गरेकोमा 
आफूले काम गरेको ूत्येक वषर्को िनिम  
आिखरी आधा मिहनाको तलब, 
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(ख) दश वषर्भन्दा बढी पन्ी वषर्सम्म सेवा 
गरेकोमा आफूले काम गरेको ूत्येक वषर्को 
िनिम  आिखरी एक मिहनाको तलब, 

(ग) पन्ी वषर्भन्दा बढी सेवा गरेकोमा आफूले 
काम गरेको ूत्येक वषर्को िनिम  आिखरी 
डेढ मिहनाको तलब ।  

तर िनज दफा ११ को खण्ड (घ), 
(ङ) र (च) को कारणले पदमा नरहेमा 
उपदान पाउने छैन । 

 

पिरच्छेद–५ 

िविवध 

२१. बजेट िनधार्रण गनः (१) सिचवालयले ूदेश सभा 
सिचवालयको लािग आवँयक पन वािषर्क बजेट आिथर्क 
मािमला तथा योजना मन्ऽालयसँग परामशर् गरी िनधार्रण 
गनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनधार्रण गरेको बजेट 
ूदेश सरकारले िविनयोजन िवधेयकमा समावेश गनछ । 

२२. अिधकार ूत्यायोजनः (१) यस ऐन बमोिजम सिमितले 
आफूलाई ूा  अिधकार मध्ये केही अिधकार सिचव वा अन्य 
कुनै अिधकृतले ूयोग गनर् पाउने गरी ूत्यायोजन गनर् 
सक्नेछ । 
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(२) सिचवले आफूलाई ूा  अिधकारमध्ये केही 
अिधकार कुनै अिधकृतले ूयोग गनर् पाउने गरी ूत्यायोजन 
गनर् सक्नेछ । 

२३. कमर्चारीः (१) ूदेश सभा र सिचवालयमा आवँयक पन 
सिचवालय सिचव र अन्य कमर्चारी ूदेश सरकारले उपलब्ध 
गराउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका कमर्चारी उपलब्ध 
नभएसम्मको लािग नेपाल सरकारले काजमा कमर्चारी 
खटाउनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजमका कमर्चारीको 
सेवा सिुवधा नेपाल सरकार वा ूदेश सरकारले तोके 
बमोिजम हनेुछ । 

२४. एउटा सिुवधा माऽ पाउनेः सरकारी कोषबाट िनवृ भरण 
पाएको व्यिक्त सिचवमा िनयकु्त भएमा त्यःतो सिचवले 
िनवृ भरण वा यस ऐन बमोिजमको पािरौिमक मध्ये िनजले 
रोजेको कुनै एक सिुवधा माऽ पाउनेछ । 

ःप ीकरण: यस दफाको ूयोजनको लािग "सरकारी कोष" 

भ ाले देहायको कुनै कोष सम्झन ुपछर्ः–  

(क) नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय 
तहको संिचत कोष वा अन्य सरकारी कोष, 
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(ख)  नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय 
तहको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व भएको   

 संःथान, िनगम, बोडर्, ूािधकरण, ूित ान वा यःतै कुनै 
िनकायको कोष,  

(ग)  नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय 
तहबाट ूा  अनदुानबाट स ािलत कोष, 

(घ)  सावर्जिनक पद धारण गरेको व्यिक्तलाई 
िनवृ भरण ूदान गनर् ूचिलत कानून बमोिजम  
 ःथापना भएको कोष । 

२५. परामशर्ः सिचवालयका सिचव तथा महाशाखा ूमखुको स वा 
गदार् ूदेश सरकारले सभामखु सँग परामशर् गनुर् पनछ। 

२६. शपथः सिचवले आफ्नो पदको कायर्भार सम्हाल्न ु अिघ 
सभामखु समक्ष अनसूुची बमोिजमको ढाँचामा आफ्नो पदको 
शपथ महण गनुर् पनछ । 

२७. ूदेश सरकारसगँ सम्पकर् ः सिचवालयले ूदेश सरकार सँग 
सम्पकर्  राख्दा ूदेश सभा सम्बन्धी िवषय हेन मन्ऽालय 
माफर् त ्राख्न ुपनछ । 

२८. िनयम बनाउने अिधकारः  यस ऐन कायार्न्वयन गनर्को लािग 
ूदेश सरकारले आवँयक िनयम बनाउन सक्नेछ । 
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अनसूुचीअनसूुची  

(दफा २६ सँग सम्बिन्धत) 
पद तथा गोपनीयताको शपथ 

 
म   ... ...)पूरा नाम... ... ...( मलुकु र जनताूित पूणर् बफादार रही 
सत्य िन ापूवर्क ूित ा गदर्छु।मलुकु र जनता/ई रको नाममा शपथ 
िलन्छु िक नेपालको सावर्भौमस ा र राजकीयस ा नेपाली जनतामा 
रहेको नेपालको संिवधान ूित पूणर् बफादार रही ूदेश नं.  ३ को 
सिचव पदको कामकाज ूचिलत कानूनको अधीनमा रही मलुकु र 
जनताको सोझो िचताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसै ूित 
पूवार्मह वा खराब भावना निलई पदीय गोपनीयता कायम राखी 
इमान्दारी साथ गनछु र आफ्नो कतर्व्य पालनाको िसलिसलामा 
आफूलाई जानकारीमा आएको ूचिलत कानून बमोिजम गोप्य 
राख् नपुन कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जनुसकैु अवःथामा 
पिन ूचिलत कानूनको पालना गदार् बाहेक अ  अवःथामा कुनै 
िकिसमबाट पिन ूकट वा स ेत गन छैन । 
िमितः  ... ... ... ... नाम, थरः  
 दःतखतः 
ूमाणीकरण िमित : २०७५।०6।04     
     
  आ ाले, 
  राजकुमार ौे      
  ूदेश सरकारको सिचव 
                  
  

@! 
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